Onderhoud AED en AED-kast
Algemeen
Alhoewel de fabrikant aangeeft dat er geen echt onderhoud noodzakelijk is, is het wel zaak om op
regelmatige tussen posen te controleren of de apparatuur nog in een goede staat is. Verder dient er
zorg voor gedragen te worden dat de batterijen, elektrodes en de toebehoren nog voldoen en een
geldigheidsdatum hebben.
Naast de fysieke uitvoering van controles en testen is het ook noodzakelijk om al deze acties te
documenteren. Hiervoor is een formeel onderhoudsplan en documentatie systeem wenselijk.
Wat te controleren?
 Visuele controle
 Status van AED nog “”, groen ledje of “OK”
 Batterij(en) datum
 Elektrode vervaldatum
 Rescue kit of safe set compleet
 Staat van de AED kast en werking
 Werkt code slot nog en gaat hij soepel open
 Werkt de alarm functie
 Werkt verwarming nog
 Logboek bijgewerkt
 AED aan- of afgemeld en juiste data bij HartslagNu
Maandelijks
 Visuele controle
 Controleer of status van AED nog “”, groen ledje of “OK” is.
 Controleer de status van de kast
o Werkt code slot nog
Half jaarlijks
 Visuele controle
 Start systeem en voer actief de zelf-test uit
 Coltroleer status van de kast
o Werkt code slot nog
o Werkt de alarm functie nog
o Werkt verwarming nog
 Controleer Rescue kit
 Werk logboek bij
Jaarlijks
 Vervang batterijen indien noodzakelijk (eens per 3 jaar)
 Test systeem eventueel met pc of met simulator volgens test plan indien van toepassing
 Controleer status van de kast
o Werkt code slot nog
o Werkt de alarm functie nog
o Werkt verwarming nog
 Check internet voor software update AED
 Controleer Rescue kit
 Werk logboek en HartslagNu database bij
Na inzet
 Controleer of de AED ook daadwerkelijk is gebruikt
 Bij gebruik verzegeling hoeft een nog verzegelde kast niet gecontroleerd te worden
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Indien hij is gebruikt dan:
 Informatie uitlezen en beschikbaar stellen aan instanties indien hier om gevraagd wordt
 Vervang de batterij(en)
 Vervang de elektrodes
 Vervang de rescue set
Indien AED niet gebruikt is dan:
 Visuele controle
 Start systeem en voer actief de zelf-test uit
 In alle gevallen controleer de status van de kast
 Werkt code slot nog
 Werkt de alarm functie nog
 Werkt verwarming nog
 Werk logboek en HartslagNu database bij
Software updates
Update software volgens procedure dit wordt meestal door de leverancier gedaan
Werk logboek bij
Logboek gegevens
AED info
Merk
Type
Serie nummer
Software informatie (versie nummer)
Productie datum
Aanmeld informatie HartslagNu
Batterij gegevens
Elektrode gegevens
AED-kast info
Merk
Type
Serie nummer
Access codes
Voeding type nummer
Locatie AED-kast
Naam beheerder
Adres
Telefoon nummer
Positie van AED
Eigenaar
Naam
Adres
Telefoon nummers
Email
URL
Systeem beheerders of leverancier
Info fabrikant
Service nummer
Email
Technische onderhoud wijk
Namen
Telefoon nummers
Email
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